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~ Türkiye için Kuruş 
~ -! AY~IGl :~ 

12 " 1500 
Ecnebmemleketler için 

12 aylıtı 2700 
Sayısı S kuruş 

Resmi makbuz mukabili olma· 
yan tediyat makbul değildir. 

PERŞ~MBE 

Hergün çıkar iktisadi, mali ve ticari 
il 

o 

<fli A~ETESH 

8 Birinciklnun l 938 

İDAREHANE · 
Y oğurtcu hanı, l ci kat 

No. 3 ve .f 
Galata, Perfembe Pazarı 

İLAN ŞARTLARI 
Jdarehanemizıle ~örüşülOr 

Telır.: ist. MÜNAK~SA 
Telefon.: 49«2 

Posta kutusu N 1251 

Umum Tüccarların ve MÜ teahhi t l erin Mesleki Or ganı!dı r 

Mem eket Haberleri 
Sanayi birliğinde 

içtima 
Bu gün öğleden sonra Sa -

:~yi birliğinde İdare Heyetinde 
ır toplantı yapılacaktır. içti

'-•da birlij'in senelik sanayi 
ttogramının tatbik edilmemiş 

1.••ıınları varsa tatbiki ve yer
'. tnallar ısergiıinin geçen ser· 
~ılere nazaran randımanının 
••biti ile hesapbrm kontrol 
~dllrnesi hakkanda kararlar ve
t'l 1 ccektir. 

Pamuk mensucatı 
fabrikatörleri 

toplanıyor 
'fürkiye-İtalya arasında 

~~Pılan son ticaret anlaş
ltlasında İtalya için geniş 
ltı'k 1 Yasta pamuk kontenjanı 
~erilmiş olduğu için ital
}illllar Mersin, İstanbul, İz
~İr limanlarınd:ın fazla mik
~~tda pamuk ihracatı ya· 
I ~ltıaktadır. lhracrıtın faz-

b~lığ-1 yurdumuzda milli fa. 
t'k t 
1 ~lamı pamuklu mensu· 

~~tını azaltacağı yolunda 
,ttaya atılan mütalealar 
~tdır. Bu ütaleaların doğ
t'~Uğu mühtacı tetkik gö· 
~'~üş olduğundan milli sa
~ ~ı birliği bütün pamuklu 
.tıısucat fabr ı katörlerini 
it •• t• d . t• Ç ımaa avet etmış ır. 
~llayi birliğinde yapılacak 
'ıtı toplantıda fabrikatörle

llıütaleaları dinlenecek ve 

1
• tn~talealar bir rapor 

t~;nde lktısat Vekaletine 
~~erilecektir. 
~ 1Yasadan yaptığımız tet · 
~a göre pamuk mınta

ından gelen h berler· 
Yapılmakta olan ihraca 

NA 

tın miktarı yerli sarfiyatı 

karşılayacak miktarı sars· 
mayak nisbette bulunduğu 1 

ve piyasalarda bir 11kınh 
olmak ihtimali bulunmadıiı 
merkezindedir. Esasen fiat
larında yükselmemesi bu
nun en bariz delillerinden 
ad edilebilir. 

Baiık akını başladı 

HavaJanıı Karadenizde sert· 
leşmiş olması üzerine Kara
denizden .Marmaraya doğru 

torik ve palamut akını yeni
den başlamıştır. 

Un günden beri limanı

mızda kılık beklemekte olan 
15 kadar yunan ve İtalyan 

balık gemileri ve vapurları 

bir iki gün içinde fazla ba
lık alacaklardır. 

BalıK akını Karadenizden 
kuvvetli su cereyanlarına ka
pılarak Boğazdan geçtiği için 
balıkçılarımız bütün teşkilat 
ve ve. aitlerile avlanmak için 
hazırlıklarını yapmışlardır. 

Maaınafıh en bol miktarda 
balık avlayahilınek için ba
hkların Marmaraya yayılma· 
ları ve cereyanlardan kurtul · 
malan beklenmektedir. 

Bir haftadan beri balık çık
mamış olması fiatlar ıizerine 

te ir etmekten hali kalma
mıştır. 

1Jk tutulacak partilerde 
toriklerin çifti 35-10 ku
ruştan satılacağı tahmin olu 
nuyor. 

Yerli sar fi yat için piyasa
saya lüfer, uskumru, istav
rit gibi küçük balıklar ge· 
tirilmcktedir. 

işleri ve Malzemesi-tfarita 

İstanbul Defterdarlığından: 

~' ~~cfterdarlık binasında yapılacak 2105 lira 93 karuş 
~ b~deli tamirat İii açık eksiltmeye konulmuştur. 
\ksıltme 19. 12.38 pazartesi günü saat 14 de yapıla
~t· Eksiltmeye girmek iıtiyenlerin bu işe benzer en 
,1.IQo liralık iş yaptıklarına dair lstanbul vilayetinden 
lıtıe tarihinden 8 gün evvel alacakları ehliyet ve 938 
~~it ticaret odası vesikalarını ve 158 liralık muvak-

ıf 

t llıinat makbuzlarını ibraz etmeleri lazımdır. 
t~li~lerie keşif, mukavele, fenni hususi eksiltme şart

lı t!tıni görmek üzere 18.12.38 tarihine kadar hergün 
~ltılak Müdürlüğüne müracaat etmeleri. 

ıP lJ Kastamonu Vakıflar İdaresinden 

~il~ yolda 27 numaralı vaklf hanenin keşfi mucıbin
l lt~ıratı müaakasaya vazedilmiştir. Talip olanlar 

38 günü saat 14 de vakıflar idaresine müracaatları. 

Manisa ValiliQ'iaden: 

Keşifnamedeki bir zarb hataıı yüzünden ilinınan yeniden ya
pılma11 kararlaştırılan Akhiaar·Kırkatac yolunun 0 + 000-l 1+100 
üncü kilometreleri arasındaki kısmın toprak tesviye, on beş adet 
menfez ve şose inşaatı 74629 lira 55 kurufluk ke,ifnameıi daire
sinde vahidi fiat esası üzerinden yeniden ekıiltmeye çıkarılmıştır. 

Bn işe aid keşif evrakı ve teferrüatı 3 lira 74 k\Jruş bedel 
mukabilinde Manisa aafıa Müdürlüğümlen alıaabilir. 

ihale 22.12.938 per,embe günü aaat 11 de Manisa Daimi en
cümeninde yapılacaktır. 

Mu·ukkat teminat miktarı •981 lira 50 kuruştur. 
İıteklilerin ihaleden 8 giin evvel usulü dairesinde Manisa va

liliğinden almış ehliyftt vesikalarile 1938 yılına aid Ticaret odası 
vesikası ve muvakkat teminata aiti banka mektup Yeya makb•
zuou 2490 sayılı kanunun .i2inci madde1i daireainde hazırlaya· 
cakları zarfın içine koyarak ihale günü yukarda tarihi yazılı per
fembe a-ünü •aat 10 kadar Manisa valiliğine vermeleri ve poıta

da Yuku bulacak ıeeikmeluin nazarı itibara alıamıyacatı ilin 
olunur. 

Salihli BelediyesindP.a: 

Kasabamıza 8 kilometre mesıfeden getirileceic. tahlili yap
tmlmı~ ve Sihhiye vekaletince tasdikten geçmiş meni a içme 
suyunun projesiııirı tanzimi 2.12.938 gününden itibaren 20 
gün miiddetle açık eksiltmey ~ konulmuştur. 

Taliplerin ş~raiti anlamak ve pey koymak üzere 22. 12.38 
gününe kadar Salihli belediye:,İne müracaatları ilan olunur. 

Çanekkale Nafıa Müdürlütünden: 

1- Ekıiltmeye konulan iş: Çanakkalede yaptırılacak meteoro
loji istasyon binası intaatıdır. 

2- Bu inşaatın ihale hedelleriaden 2700 lirası 938 yılı içinde 
bakiyesi 9 39 yılı içinde tediye olu11&caktır. 

3- 12-12-38 tarihine rastlayan pazartesi günü saat 15 de nafıa 
müdürlüiü binası içinde toplanacak komiıyonda yapılacaktır. 

4- Eksiltme açık olarak yapılacaktır. 
5 Eksiltmeye gireceklerin 344 lira 34 kurufluk muvakkat 

teminat vermeleri ve bu gibi i•ler yaptıklarına dair nafıa mildilr
lüiünden ihale gününden 8 ıün evvel müracaatla alınacak ehliyet 
vesikası ile 9~ yılına ait ticaret odası vesikasını komisyona ib· 
raz etmeleri lazımdır. 

6 Bu işe ait evrakı keşfiye vıe şartnameleri 1rörmek iıteyeo 
lerin nafıa müdürlüğüne müracaatları illn olunur. 

• • • Ekıiltmeye konulan it 3n96 Hra 25 kuruş keşifli Gelibolu 
hükumet konağı inşaatının 14999 lira IO kuruşluk birinci kısmıdır. 

2 - Bu işe ait şartnameler ve evraklar fUnlardır: 

A- Eksiltme ,artoameıi 
B- Mukavele projeıi 
C- Bayındırlık işleri genel şartnamesi 
D- Yapı işleri umumi fenni şartnamesi 
E- Hususi şartname 
F- Ke~if cetveli, metraj cetveli, fiat borc:lroıu 
G- Proje 
isteyenler bu şartnameleri ve evrakı Çanakkale nafıa müdür

lüğünde bedelsiz olarak görebilirler. 
3- Talip çıkmamıt olan bu İfin ilıalesi ikioci .defa olarak 

26.12.38 tarihine müsadif pazartesi ıünü saat IS de nafıa müdür
lüğiı binasında toplanacak komisyonda yapılacaktır. 

4- Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye ıirebilmek için isteklilerin 1800 liralık muvak· 

kat teminat verm:?leri ve ihale gününden nihayet 3 iÜn e'7veline 
kadar vilayet makamına müracaatla alacakları ehliyet fenni) e ve
sika.sile 938 yılına ait ticaret odası veaikasıaı ibraz etmeleri la
zımdır. 

6- Ti!klif mektublarının yukarıda yazılı ıün ve saatte• bir 
saat eYveline kadar makbuz mukabilinde komisyoua verilmesi 
lazımdır. Posta ile gönderilecek mektublarıa nihayet aaat 14 de 
kadar gelmiş olmaları aksi takdirde poıtada olaa gecikmeler ka
bul ed~lmeyecektir. 

Hav:r;a Bclediyesi~den : 

Belediyede mevcud proje ve şartname mucibince 1433 lira 36 
kuruş bedeli keşifli elektrik sautral binası tamiratı 21 sün müd
detle açık ekıiltmP.yc konulmuştur. 

İhale 21.12.938 çarşamba günü saat 14 de Havza Belediye en
cümeni huzuruada yapılacaktır. 

Bu i' aid proje ve fartnameler her gün Havza belediyeıinde 

görülebilir. 
Eksiltmeye girebilmek için 107 lira 50 kurut muvakkat temi

nat yatırılması, Ticaret odası ve ehliyet vesikası ibraz edilmesi 
lazımdır. 

Daha fazla izahat almak iıteyen isteklilerin ihale aaatinden 
evvel Havıa Belediyesine müracaatları. 

Edirne Meriç S• itleri Şube MüdürlOtrlnden: 

lft-11-938 tarihinde açık eksiltme müddeti tamam olan 8762,86 
lira bedeli keşifli Uzunköprü kazasına bağlı Eskiköy civarında 
ve Meriç nehri üzerinde bulunan Nafia köprüıü membaında yapı
lacak mahmuz ve batlaatı inşaatı ek•iltmeıine talip çıkmadıtıa· 
dan açık ekıiltmesioin 31-11-938 tarihinden itibaren on iÜn müd
detle temdidiae ve birinci ilandaki şerait dabi1inde iıteklilerin 
657,22 liralık teminatlarile birlikte 10-12-938 tarihine rastlayan pa
zartesi günü Hat 14 de Edirne İstanbul yol üzerinde bulunaD Me
riç ıu itleri şube mühendisliği binasında toplanacak ıu eksiltme 
komiryoauna müracaatları. 

İstanbul C. Müddeiumumiliğinden : 

Üsküdar Adliye binası inşaatı kapalı zarf usulile ek
siltmeye konulmuştur. Bedeli keşif 54452 lira 40 kuruştur. 
Muvakkat teminat 3973 liradır. Mukavele, huıusi ve fenni 
şartnameler, proje ve keşif bulbasile buna müteferri diğer 
enakı ıörmek istiyenler tatil güalerin•en maada her gün 
İstanbu! Sirkeci Aşirefeodi sokak 13 numarada Adliye 
Levazım Dairesiade görebilirler. 

Eksiltme 27. 12.938 salı günü saat 15 te Adliye Le Ya· 
· zı• dairesinde yapılacaktır. istekliler teklif mektublarını 
ve en az 40,000 liralık bu işe benzer iş yaptıklarına da
ir idarelerinden almış oldukları vesikalara istinaden İstan· 
bul Viliyetiae eksiltme tarihinde• 8 gün evvel m iracaat
le alınacak ehliyet ve 938 yılma aid Ticaret Odası vesi
kalarını havi kapalı zarfları eksiltme günü olan 27. 12.938 
sah günü ihale saatinden bir saat evveline kadar Sıtınal 
ma Komisyonluiu Reisliiine numaralı makbuz mukabilinde 
bizzat vermeleri ve yahut dış tarafı mühür mumile kapa
tılmış ve is.ııile açık adresinia ve hangi işe aid olduğu· 
nun yazılması şartile ayni saate kadar iadeli taahhüdlü 
almak üzere mektubla göıııdermeleri ilan olunur. 

Kars İnhisarlar Müstakil Müdürlüğünden : 

Karsta yapılacak idare binası inıaatının kanun evvelin 
birinci gDnü yapılacajı ilin oluoan ihalesi tehir edilmiştir. 
İhale günü ayrıca ilin olunacaktır. 

Devlet Demiryolları 5iDci işletme Müdürlütünden 

F. Pafa - Malatya battı üzerinde Km 58 ve 89+ 700 tleki tat 
ocaklarından fenni şartname ve kroki mukavele ve t•rtnamesine 
tevfikan 2047.5 m3 moellon tetüe tatının ihzar ve teılimi kapalı 
zarf uıulile ekıiltmeye konulmuttur. 

Eksiltme 21.12.938 çarşamba günü saat 11 de Malatya 5 inci 
işletme biaasında yapılacaktır. 

Muhammen bedeli 17452 liradır. 
!ksfümeye a-ireceklcrin 1308 lira 90 kuruş muvakkat teminat 

makbuzu veya banka mektubu kanunun 4üncil maddeıine tevfi· 
kan mBnakasaya girmeyi sninii kanuai bulunmadığına dair be
yanaame kanunun tayin ettiti vesaik ilet birlikte 111üaakua rünü 
saat 10 kadar teklif mektuplarını komisyon reiıliğine verilmiş 

olması. 

Bu ite ait tartaame ve mukavele projesi fenni şartname ve 
krokiler Haydarpaşa, Ankara, Malatya Adana işletme veznelerin
de Elizit, Narlı, D. Bakır istasyonlarında isteklilere 88 kuruş 
mukabilinde verilecektir. 

ilaçlar, Klinik ve ispençiyari alit: 

Merkez Hıfzıs ıhha Müessesesi Direktörlüğürnlen: 

Müesse.senin 398 kalem muhtelif ecza ve ilaç ihtiyacı 
kapah zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

Bu ilaçların muhammeıı bedeli 6120 lira olup muvak.· 
kat teminatı da 459 liradır. 

İhale 26.12.938 pdzarte i günii :;aat 15 te Ankarada Mer
kez Hıfzı~sıhha mües~eseı;inde toplanan hususi komi yonda 
yapılacaktır. 

Talibi şartnameyi ve bu şartnameye bağlı listeyi Anka
rada Merkez Hıfzıssihha Müe-::1e esinde, İstanbulda 1 tanbııl 
Sıhhat Müdürlüğünde görebilirler. 

Talihler teklif mektublarmı 26.12.938 pazartesi günü saat 
11 e kadar Müesseseye vermelidirler. Bu saatten sonra veri
lecek z.ırflar kabul edilmez. 
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Sayfa 2 MONAKASA GAZETESİ 

Bu gün ii n olunan MOnakasaıar ve Müzayedeler List:esi 

----------·-------------------------------------------------------------------------------------------Cinsi Şekli Mubm. bed. Teminat Müracaat yeri Gün • .ıt 

Münakasaıar 

inşa t, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme Harıta 

Paşabahçe fabrikasında yap. beton ıırme dö~e
melerile sair mütef işler (şart. 76 kr) (temd) 

F. Paşa·Mıılatya hüzıerindeki taş ocaklarından 
2047,5 mS moellon tetüo taşının ihzar ve 
teslimi (şart. 88 kr) 

Karata yap. idare bin aı inşaatından ınrfınaur 
edildi 

Nazimiye kazıııı hökOmet konağı inş. (şart. 2 L) 
Gelibolu-Keşen yolunun ıırasında şose tamiri: 

7349 m. 

kapah a. 15202 40 

" 17452 -

kapala z. 31476 63 
paı. 20069 06 

ıtfıçler, Klinik ve ispençiyari alAt, Hastane Lev. 

Muhtelif ecza ve illlç: 398 kal. 

Ecza: 23 kal. (şart. 130 kr) 
Maa teferrüat Diathermie cibazı: 1 ad. 

kapalı z. 

" 
paz. 

6120 -

26000 -
900 -

Elektrik -Havagazı-Kalorlfer (tesisat ve mnlzmesiJ 

Belediye evi elektl'.ik tesisaH aç. eks. 598 -

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 

Palto imali: 197 ad. kapalı :ı:. 2364 -
Köy bekçıleri elbisesi: 46 ad. (temd) 

Matbaa işleri - Kırtasiye • Yazıhane Levazımı 

Hesap makinesi Brinzviga (temd} 750 -

Mobilya ve bDro eşyası, Muşamba-Halı v.s. 

Resim çerçevesi, müdür yazıhanesi, yazıhano pu. 415 -
kohug-u, telefon masası v-e sandelye 

Dosya dolnbı: 50 ad.-yazı masası: 24 ad.·meşe aç. eks. 3120 -
yazıhane: 6 ad .• koltuk: 6 ad. halı: 2 ad.-ha• 
zaran sandalye: 275 ad.·koltuk: 25 ad. 

U. Müfettiş. ikametgah kona2'ı mobilya imalatı kapalı z:. 18776 -

Mahrukat, Benzin, Makine yaöları v.s. --
Sömikok: 24 t. (temd) 

MDteferrik 

Duble bina camı, lokomotif fener camı, vegon 
camı, kristal camı, bijote ayna ve tel örgülü 
cam: 21 kalem 

Muhtelif cins lokomotif sür'at kontrol saat 
bandı: 9500 nd. 

Saç vesair malzeme: 13 kal. 
Muhtelif nalburiye eşyası 
Prese edilmiş tutla: 200000 ad. 
Nal mıbı 

Erzak Zahire, Et, Sebze v.s. 

aç. eks. t. 27 -

aç. eka. 1534 -

" 

" 
paz. 

kapalı z. 

3765 -

875 94 
2905 88 
7000 -

k. o 06 

1140 18 

1308 90 

2365 75 
1505 18 

459 -

1950 -
67 50 

44 58 

56 25 

234 -

1408 20 

115 05 

282 38 

65 69 
217 94 

1050 -

inhisarlar U. Müd. 

D. O. Y. Malatya 

Kara lnbiıarlar Müd. 

Nazimiye Malmüdürlügü 
Çanakkale Viliyeti 

26-12-38 15 -

21-12-38 11 -

20-12-38 15 -
5-1-39 15 -

Mrk. Hıfzıs. Mües. Oir. Ank. ve 26-12·38 11 -
lııt. Sıhhat Mlld. 

M. M. V. SAK 
Prevent. ve Sanator. Dir. 

Diyarbakır Belediyesi 

26-1-39 11 -
12-12-38 15 -

Teknik Okulu SAK 19-12-38 10 30 
Şile Kuaaı Korucu E.lbinleri SAK 15-12-38 14 -

Harta Genel Dir. Aak. 

lst. Gümrükleri Başmüd. 

İıt. Oeniı. Ticareti Müd. 

Diyarbakır ve lst. Nafıa Müd. 

Adapazarı Orta Okul Dir. 

O. O. Yollara H. pa~a 

" " 
PTT Fabrika11 Dir. lıt. 
Türkkutu Genel Dir. Ank. 
D. O. Yolları H. paşa 
M. M. V. SAK 

Erciı Seyyar Jandarma Komut. 

18-12-38 10 -

12-12-38 10 -

22-12-38 14 30 

25-12-38 11 -

10-12-38 12 -

23· 12-38 10 30 

23-12·38 10 30 

23-12-38 10 
19-12-38 ıs -
12-12-38 15 -
21-12-38 e kadar 

Arpa: 160 t. 
Un: 80 t. 
Arap sabunu: 3 t . (tashih) 
Tohumluk buğday: 55350 k. 
Yulaf: ~11 t. 

" aç. eks. 
" o 14,50 
" o 14 

720 -
870 -
31 50 " " inhisarlar U. Müd. 

10-12-38 15 -
10-12-38 11 -
20-12-38 14 -

b Müzayedeler 

Tahta parçası: 7 m3-müstamel tuğla: 500 ad. 
Tfitün toıı:u: 150 t. 
Akbaş 2"emiıi (temd) 
Kilyos • ,, 
Yerli ve ecnebi içkiler 
Dizel motörü ve yedek parçaları 

Pnmuklu ve ipekli mensucat 
Çam tomrukları: 1320 ad. 

" " 1095 " 

paz. 
kapalı z. 15550 -

paz. 
aç. art. 

" 
" ,, 

aç. art. 

• 

,, 

110 -
1875 -

24165 -
25920 

282 90 

Preventorium • Sanatorium Direktörlüğünden: 

Müesseseye teslimi 
tahmin olunan bedeli 

Lira K. 
900 

Muvakkat teminat 
Lira K. 
67 50 

Müessesemiz ıçın maa teferrüat bir aded Uiathermie 
eihazı pazarlıkla satın alınacaktır. 

Pazarlık 12.12.938 t rihinde saat 15 te Cağaloğlunda 
Yüksek Mektebler Muhasibliği binasında toplanan Komis· 
yond yapılacaktır. İsteklilerin eksiltme saatinden bir sa· 
at evveline kadar muvakkat teminatlarına sözü geçen mu· 
hasiblik vezne.ine yatırarak alacakları makbuzlarla yuka· 
rıda yazıla gün ve saatte Komisyona, evsaf ve şeraiti gör
mek istiyenlerin de Müessese Direktörlüğüne baş vurma
ları. 

M. M. Vekaleti S tınalma Komiıyonundan 

Hepsine tahmin edilen fiat 26.000 lira olan 23 kalem ecza ka
palı zarfla atınalınacaktır. Eksiltmt> 26.1.939 perşembe iÜnil 1aat 
ı 1 de Ankarada M. M. vekaleti satınalma komisyönunda yapı· 

lacalctır. ilk teminat 1950 lira olup şartname•i 130 kuruşa veki· 
\et satınalma komisyonundan alınır. 

1283 -

16 50 
281 25 

1812 38 
1944 -

12 35 

12 35 

Çatalca Kaymakamlıtı 
Isparta Tüm. SAK 

inhisarlar U. Müd. 

., " 
Türle Gemi Kurtarma A. Şirketi 

" " 1 nhisarlar lıt. Başmüd. 
Üsküdar-Kadıköy ve Havalisi Halle 

Tramvayları A. Şirketi 
lıt. Gümrükleri BaşmOd. 
Devlet Orman lılt. Karabük Re· 

vir Amirli~i 

" " 

26-12-38 13 -

23-t2-38 14 45 
23-12-38 16 -
17-12-38 10 30 
17-12-38 10 30 
22-12-38 14 -

12-12-38 13 30 
19-12-38 14 -

19-12-38 14 -

Elektrik, Havagazı, (Kalorifer Tesisat ve Malzeme 
------.....::------.::...--,,;..:.---------

Oiyarbekir Belediye Başkanlığından : 

Belediyeye ait buğday pnzarıadaki 1 O numarah dük ka· 
nın icari ve 598 lira bedeli keşifli belediye evi elektrik 
tesisatı Yirmi gün müddetle açık eksiltmeye ı;ıkarılmışhr. 
19.12.938 pazartesi günü saat 1 O da belediye encümenin· 
de ihalesi yapılacaktır. talip olanların 44 lira 58 kuruş 
teminat akçalarile encümene gelmeleri ilan olunur. 

Mensucat :-fibise· Kundura-Çamaşır v .s. 

Samsun Belediyesinden : 

Doğum ve çocuk bakım evi için mubayaa edilecek 
şilte, yastık, battaniye Ye clemir komedin için eksiltme 
müddeti on iÜD arttırıldığı halde talip zuhur etmediğin
den belediye daimi encümeninin toplc1ndığı pazartesi ve 
perşenbe günleri saat t 4 de pa:r.arhkla ihalesi yapılmak 
üzere müddetin bir ay uzatalchğı ilan olunur. 
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ISTANBUL 

Ticaret ve Zahire Borsası 
6.12.938 

Fi atlar 
Aşağı 

Kr. Pa. 

Gelen Ton 
541 
70 

CiNSi 

Buğday yumuşak 

• sert 

,, kınlca 

Arpa Anadol 

Fasulya 

Çavdar 

5 10 
5 5 
5 12 
4 5 

4 -

Yukıın 

Kr.Pa. 

6 --
5 12 

4 9 

4 6 

Buğday 
Arpa 
Kuşyemi 

Un 
Çavdar 
Yapak 
Yulaf 
Börülce 
Tiftik 
Mısır 

45 
15 
aı 

60 

42__. 
Arpa yemlik 
Yulaf 

Giden Ton 

Peynir beyaz 

Ceviz kabuklu 
Bademiçi 99 -
Kuşyemi çuvallı 4 9 
Ketentobumu 

100 -

K. ceviz 
iç fındık 
Kıl 

Susam 
Kepek 
Tiftik 

300 

iç Fındık 

Tiftik mal 

78 30 Dış Fiatlar 

Tiftik 02'lalc 
Suaam 
Yapak Anadolu 51 

" 
Trakya 

Mısır beyaz 4 13 

Mısır sarı 4 15 

52 20 

4 32 

Buğday 

" 
" Arpa 

M11ır 

Keten T. : 
Fındık G.: 

L.: 

Linrpul 2 95 
Şikago 2 95 
Vinipek 2 78 
Anven 3 -
Londra 3 37 

• 6 10 
Hamburg --

• 80 

Bafra Jandarma Kumandanlığından. 
Bafra Kazasının köylerinde iıtihdam edilen bekçilerin resıııi 

elbiseleri diktirme.i iti aşağıda ya.zıh olduğu üzere açık ekailt111e' 
ye konulmuştur. 

Eksiltmenin yapılacağı yer Bafra Jandarma birlik komutanhJ' 
odadır. 

Ekılltme günü 15 gün müddetle 14.12.938 çarşamba günü ıa•t 
15 de. 

Bunlara ait hususi şartname daireden bedelsiz olarak tarafıP" 
dan alınabilir, . 

Ekıiltmeye konulan it 130 takım resıni köy korucu clbiıel•11" 
dir 

Beher takimıo muhammen bedeli IO lira 50 kuruştur. 
Münakasaya iştirak edeceklerin eksiltme başlanacağı günü: 

saatinden bir saatuadan bir saat evvel yüzde 7,5 dan 9 lira 1 

kuruştan teminatı muvakkate bedelini Bafra mal aandığına y•· 
brmıf olduklarına dair makbu:ı. ibraz etmeleri. 

Taliplerin bu ribi itleri evvela yapmış ve bundan ıoorad•" 
yapabileceklerioi teyit edecek ilgili dairelerindea yetlerine .,,. 
rilmi' olması lbımgelen bonservisleri. 

Kastamonu Bölge Sanat Okulu Oirektörlü~ünden : 

Aşağıda yasılı sekiz kalem giyim eşyaııınan (kalite, şekil ve bi~İlll~ 
okuldaki nümunesinin ayni olmak şartiylc açık elı::siltmeğe konulınllf• 
tıır. istekliler şartname ve nümuneyi görmek üzere her gün okula b•~. 
vurabilirler. Açık eksiltmeğc ıtrecekler tecim odasından bir belge '., 
maları ve yüzde 7,5 teminat parasını malsandığına yat:rdıklarına d;'s 
bir makbuz getirmeleri lazımdır. Açık eksiltme 9 birinci kanun 9 
cuma a-ünü saat 14 de lisede yapılacaktır. 

% 7,5 Tahmin Tnbmin 
teminat Tutarı Miktarı Fiyatı 

Lira K. Lira K. Asgari Aumi K. 
121 79 1623 84 61 68 takım 2388 
60 30 804 00 122 134 çift 600 
19 20 256 00 30 50 ~ 512 
7 20 96 00 50 80 n 120 
5 49 73 20 366 488 # 15 
8 24 109 80 122 144 adet 45 

17 06 227 50 122 130 n 175 
24 38 325 00 244 260 " 125 

263 66 3515 34 Tutarı 

Cinsi 
Harici elbise . ıl 
Siyah iskarpin (har•',ı 
Dahili kundura post 
Terlik 
Tire çorap 
Yüz havlısı 
Firenlc: gömleği ,ı 
don, gömlek bef 

çamaşır 

M tbaa işleri, K1rtasiye, Yazıhane MalzeRlesi 

Harta Genel Direktörlüğünden: ~o· 
Harta genel direktörlüğü ihtiyacı için eksiltmeye liP 

nulan bir adet Brenzviga markn hesap makineıioe tıa d• 
çıkmadığından eksiltme 2490 sayıla kanunun 43 ncii ıo• 

· desine tevfikan 10 gün uzatılmıştır. ide 
Eksiltme 13.12.938 salı günü saat tO da Cebec d' 

harta genel direktörlüğU binasında satmalma komiıY00 

yapılacaktır. Ji'' 
Muhammen bedeli 750 lira, muvakkat teminatı 56 1''' 

25 kuruş olup banka mektubu veya maliye makbuzu 
bul olunur. 

? 

Mobilya, Ev ve Bfiro eşyası, Muşamba, Hah~' 

İstanbul Gümrükler Başmüdürlüğünden: . 
0
.,a 

Aşağıda yaz.ıh mefruşat işi 12. 12.938 pazartesı . g ~,,. 
saat 10 da pazarlıkla ihale edileceğinden isteklilerıll 1/J 
nuni vesikalarile Başmüdürlükteki komisyona yüzd~ ilİ~ 
nisbetindcki muvakkat teminat akçelerile gelmelerı 

olunur. kolttı~"' 
Resim çerçevesi, müdür yazıhanesi, yazıhane 

telefon masası, sandalye. 
İhale bedeli 415 liradır, 

•i 
t 

• 
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~hrukat Benzin-Makine yağlan. V_!.: 

Tekirdağ Daimi Encümeninden: 
IO gün temdit edildiği halde talibi zuhur etmeyen huıusi ida· 

t•}'e ait 21 bin kilo kömlr ile 3000 kilo kuruluk odun pazarlıkla 
'•tın alınacaktır. 
d Pazarlık: 19. 11.938 tarihinden 19.12.38 tarihine kadar devam e· 
•cektir. 

kamürün beher kilosuna talamin edilen fiat 75 lllntimdir. Te
'-hııatı 13 liradır. 

Kuruluk od11nun muhammen bedeli 1 kuruş 50 untimdir. 
Taliplerin muvakkat teminatlarile birlikte vilayet daimi encü

llıen kalemine müracaat edebilirler. 

Yiiksek İktisad ve Ticaret Mektebi Müdürlüğünden: 
Mektebimiz kaloriferleri için alınacak 50 ton kriple 

~llden kömürü ihalesi uzablmışbr. İhale 12. t 2.38 pazarte
•ı günü saat 14 de Sultanahmedde Ticaret mektebi bina· 
~ın~a yapılacaktır. Muhammen bedeli 750 liradır. Talib-
4e~ın muvakkat teminat akçesini Yüksek okullar Sağışman 
Kına yatırarak ihale gününde mektebde eksiltme komis

)onunda bulunmaları ilin olunur. 

Çanakkale Jandarma Satmalma Komisyonu Başkanlığından: 
Tutarı Muvak. teminat 

lira lira kr. 
1008 75 6i 

cinsi miktarı 
~a2yağı 5600 

720 54 ~thriye 3600 
atesi 12.12.938 pazartesi günü saat 15 te açık usulile ya· 
Pılacaktır. 

Çanakkalede J. alayına bağlı 2, 3 ncü J. 1aburlarile 
~İtazlıda bulunan birinci Jandarma tabur un 31 ağustos 
k39 günü sonuna kadar bir yıllık ihtiyaçları bulunan yu-
lltıda yazılı gazyağı ve şehriyenin ihalesi günü istekli 
Çtknıadığmdan öfürii 2490 sayılı kanunun 40 nci maddesi
llt tevfikan bir ay müddetle pazarlığa konulmuştur. İs· 
~~kliler pazarlık için her zaman komisyona müracaat ede· 
Qılirler. 

Şartnameler parasız komisyonda görülebilir. 
Talip olanlar teminatlarile birlikte müracaat etmeleri. 

Tekirdağ Daimi Encümenınden: 
10 gün temdit edildiği halde talibi zuhur etmeyen Merkez ilk 

0tulların 60 ton kömür ile 3350 kilo kuruluk odun pazarlıkla 
'•tın alınacaktır. 

Pazarlık 19.11.938 tarihinden 19. 12.38 tarihine kadar devam 
tder. 

Kömürün beher kilosuna tahmin edilen fiat 75 santimdir. 
Muvakkat teminatı 34 liradır. 
Kuruluk odunun beher kilosu 1 kuruş 50 aantimdir. 

Taliplerin muYakkat temiaatlarile birlikte vilayet daimi encü
'-en k•lemine müracaatları lüzumu illin olunur. 

Amasya Askeri Satmalma Komisyonundan: 
Alayın ihtiyacı 162,000 kilo kuru odun açık eksiltme· 

)e konmuştur. 

1
• Tahmin bed~li 2430 lira olup muvakkat teminatı 182 
ita 25 kuruştur. 

Eksiltmesi 27. l 2.938 salı günü saat 14 dedir. 
Eksiltmeye gireceklerin eksiltme günü 2490 sayılı ka· 

~\lrıun 2, 3 ncü maddelerinde istefiilen belgelerle birlikte 
1 

ale gün ve saatinden en geç bir saat evveline kadar 
ltınioat ve teklif mektublarını Amasya gazinosunda sa· 
tıtıalma komisyonuna vermeleri. 
~~~·~~~~~~~~~~~~~~:!!!!~~~~~~'::."":··.!;!! ~ 

~t eferri ı, 
lstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

. Yedek subay okulu için 27. t 2.938 tarihinde açık ek
•ılt esi yapılacağı ilan edilen bulaşık yıkama makinesinin 
tkailtmesinde sarfınazar edilmiştir. 

* * * Ordu için nümunelik biri Bakır diğeri galvanizli 
'açtan olmak üz re iki adet su fıçısı yaptırılacaktır. Pa· 
~tlılda eksiltmesi 14.12.938 çar~amba günü saat 15 de 

0 Phanede İst. Lev. amırliği satınalma komisyonunda ya· 
Macaktrr. İsteklilerin belli saatte komisyona gelmeleri. 

.c\skeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satmalma 
Komisyonundan: 

Tahmin edilen bedeli 10000 Jira olan IO ton bohçalık 1 
~aç Askeri fabrikalar U. Mel. Müdürlüj'ü merkez satmal-
~ a komisyonunca 23.1.939 pazartesi günü saat 15 de 
~~Pala zarf ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak 
01tıisyondan verilır. 

l'f Taliplerin muvakkat teminat olan 750 lirayı havi tek
~ lllektuplarını mezkür günde saat 14 e kadar komisyona 
d~trneleri ve kendilerinin de 2490 sayılı kanunun 2 3 mad· 
~t!erindeki vesaikJe mezkur gün ve ı1aatte komisyona 
\ltacaatları. 

t>t\flet Demiryolları ve Limanları İşletme U. İdaresinden: 
lıı ~uhammen bedeli 7000 lira olaa 200.000 adet pre1e edilmiş 
'tG.~la Komiıyonda mevcut nümunesine göre 12.12.938 pazarteıi 
~:n saat 15 de Haydarpaşada far binaıındaki komisyon tarafm· 

Pazarlıkla sabo alınncakhr. 
~t llt,, işe ~irmek istiyenlerin kanunun tayia ettiği veaaik ve yüz
tn ~5 niıbetinde 1050 liralık kati teminatlarilcı birlikte pazarlık 

t:ıu saatine kadar komiayona müracaatleri lazımdır. 
>1ı llu ite aid şartnameler Haydarpaşada gar binaaındaki komis· 

" tarafınclao parasız olar ak dajıtılmaktadar. 

M0NAKASA GAZETESi 3 .. ,.. 

• 

·I inhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 
1- idaremizin kutu fabrikasında balen mevcut olanlarla 

birlikte mayıs 939 gayesine kadar birikeceği tah
min edilen 20.000 kilo düz kapak tahtası açık art· 
tırma usuli ile satılacaktır. 

il- Muhammen bedeli beher kilosu 3.66 kuruş hesabile 
732 lira ve yüzde 15 teminatı 110.80 liradır. 

lll- Arttırma l 5.Xll.938 tarihine rastlayan perşembe günü 
saat 16 da Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şu
besinde miiteşekkil satış Komisyonunda yapılacaktır. 

iV- Numuneler Cibalide kutu fabrikasında görülebilir. 
V- İsteklilerin arttırma içi~ tayin edilen gün ve saatte 

yüzde 15 temioatlarile birlikte yukarda adı geçen 
komisyona gelmeleri ilan olunur. (8664) 3 - 4 

Cinsi Miktarı 

••• 
Muhammen B. % 7,5 
beheri tutarı teminat 
L. K. Lira Lira 

Eksilt
menin 
saatı 

Mühlir kurşunu 1500 kilo - 32 480 36 14 
Aragioal 400 litre l 50 600 45 14 30 
1 - Numunesi evsafında 1500 kilo mühür kurşunu ile 

şartnamesi mucibince 400 litre Araginal açık eksilt· 
me usulile satın alınacaktır. 

il - Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hiza
larınd gösterilmiftir. 

Ill- Eksiltme 14.XU.938 tarihine rastlayan çarşamba günü 
hizalarında yazılı saatlerde Kabataşda Levazım ve 
Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapıla

caktır 

lV - Şartuameler parasız olarak her gün sözü geçen Şu
beden alınabileceği gibi numuneler de görtılebiHr. 

V - isteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saat
Jerde yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte yuka
rıda adı geçen Komisyona gelmeleri ilin olunur. 

(8634) 3-4 

• * * 
1- Sartnamesi mucibince 3000 kilo arap sabunu eksilt· 

me usulile satın alınacaktır. 
il - Muhammen bedeli beher kilosu 14 kuruş hesabile 

420 lira ve muvakkat teminatı 31.50 liradır. 

lll- Eksiltme 20.XII.938 tarihine rastlayan salı günü saat 
14 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
Alım Komisyonunda ) apılacaktır. 

iV - Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen Şu
beden alın o bilir. . 

V- İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte 
yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda adı 
geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (8833) 2-4 

P. T. T. Fabrikası Direktörlüğünden: 
Kasa imalinde kullanılmak üzere 13 kalem saç vesair 

malzeme açık eksiltme ile satın alınacaktır. Muhammen 
bedeli 875 Jira 94 kuruş teminatı muvakkatesi 65 lira 69 
kuruştur. 

Eksiltme 23.12.938 tarihine musadif cuma günü sabahı 
sant IO dadır. 

İsteklilerin şartnameyi görmek için hergün, eksiltmeye 
girmek için de muayyen gün ve saatte teminat makbuz· 
larile birlikte fabrikada müteşekkil komisyona müracaat
leri. 

• • • 
Emniyet tesisatı yccekleri alınacaktır. Bak: D.D. Y. ilinlarınıa. 

• • • 
21 kalem duble bina camı lokomotif fener camı, va

gon camı bizote ayna ile 9500 adet muhtelif cins loko· 
motif surat kontrol saat bandı alınacaktır. Bak: D.D.Y • 
ilanlarına. 

_ 25 

Teknik Okulu Satınalma Komisyonu 
Başkanlığından 

Tahmin Fi. Tutarı 

Cinsi Mikdarı Lira K. LiraK. 

Elbise imali 295 takım 12 50 3687 50 
Palto 

" IU? adet 12 00 2364 

6051 50 
Yıldızda bulunan Teknik Okulu ihtiyacı olan yukarıda cins ve 

mikdar, fiyatı• tutarı ilk teminatı yazılı elbise ve palto dikimi 
19.12.938 tarihine rastlayan pazartesi günü uat t0.30 da kapalı 

zarfla ihalesi yapılmak ftzere şcrtnamesine göre eksiltmeye kon· 
mu,tur. İlk teminat 453 lira 86 kuruş olup okuldan alınacak irsa
liye ile Yüksek Mühendis muhasebesine yatırılır. 

isteklilerin tartnameyi ve nümüneleri görmek üzere okulumuza 
ve eksiltme günü de Gümüşsuyunda Yüksek MGhcndis mubaıebe
ainde toplanacak olan komiıyonumuza gelmeleri. 2490 sayılı ka· 
nun tarifab dairesinde tanzim edilecek teklif mektupları eksiltme· 
den bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde komiıron baş· 

kanhğına verllmif bulunmalıdır. Posta gecikmeleri kabul edile-
mez. (8812) 2-4 

Cinsi 

Tahta parçası 
Müstamel tuğla 
Tütün tozu 

• •• 
Muham. B. % 15 

teminatı 

Miktarı Lira 

1 M3 110 
500 adet 
150 ton bedeli 825 

amba. nakli 1050 

L. K. ŞekH Saati 

16 50 Pnzarlık 14.45 

1875 281 25 Açık 16-
1- idaremizin Kabataş şarap imlahanesinde mevcut 

7 metre mikabı tahta parçası ile 500 adet müstamel tuğla 
pazarlıkla, Cibali Tütün Fabrikasında 1 .XIJ.938 tarihinden 
mayıs 939 nihayetine kadar toplacacak 150 ton tütün to
zu açık arttırın usuliyle satılacaktır . 

U- Muhammen bedelleriyle yüzde 15 teminatları hi· 
zalarıada gösterilmiştir. 

lll- Arttırma 23.Xll.938 tarihine rastlıyan cuma günü 
hizalarında yazılı saatlerde Kabataşta Levazım ve Muba
yaat Şubesinde müteşekkil Satış Komisyonunda yapıla
caktır. 

iV- Tahta parçası ve tujla nümuneleri Kabataş şarap 
imlahanesinde, tütün tozu Cibali Fabrikasında görülebilir. 

V- isteklilerin arttırma için tayin edilen gün v saat· 
lerde yüzde 15 teminatlariyle birlikte yukarıda adı geçen 
Komisyona gelmeleri ilin olunur. (8937) 1-4 

Cinsi 

Çıralı tahta 

" " 

Düz beyaz 

tahta 

Ebadı 

400X30X30 
400X28X30 
400X25X3 
400X28X8 

400X30X30 

"' .. 
Muham. B. % 1,5 temi-
beberi tutarı nah 

Miktarı Lira Lira Ura Kr. --- --18 M3) 

8 " ) 
10 " ) 
18 " ) 
54 45 
10 M3 39 

2430 
390 

2820 211 56 
1- Yukarıda eb'at ve miktarı yazılı 54 metre mikabı 

çıralı tahta ile 10 metre mikabı düz beyaz tahta pazarlık 
usulile satın alınacaktır. 
ll- Muhammen bedellerile muvakkat teminatı hizala

rında gösterilmiştir. 

lll- Pazarlık l 2.Xll.938 tarihine rastlayan pazartesi 
günü saat 14 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şube· 
sindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

IV- İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saat· 
te yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda adı ge· 
çen Komisyona gelmeleri Han olunur. (8897) 2 - 4 

-

:ı D.D.YOLLAQI iŞLETME u. MüoUıuU<i°üNoı:Nl 
Muhammen bedeli 53422 lira olan (Ankara-Haydarpaşa hattın· 

da mevcut emniyet te'ıisatı kumanda tertibatına ait muaddel Ein· 
heit J tipi ile Banar Bruchsal Baden Ausfuhrung für die Türkei 
tipine ait) emniyet te'sisatı yedekleri 23.1.939 pazartesi günü saat 
15.30 da kapalı zarf usulile Ankara'da idare binaaında satın alı· 
nacaktır. 

Bu ite girmek istiyenlerin (3921, 10) liralıl.. munkkat temiAal 
ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni a-ün saat 
14.30 a kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır . 

Şartnameler (267) kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde 
satılmaktadır. (8893) 1-4 

• •• 

Muhammen bedellerile miktar ve vasıfları aşağıda yazılı iki 
gurup malzeme her gurup ayrı ayrı ihale edi lmek şartile 23. 12.938 cu· 
ma günü saat 10,30 da Haydarpafada ıar binuındaki komisyon 
tarafından açık eksiltme uıulilc satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlcrin kanunun tayin ettiği vesaik ve her 
gruba ait hizalarında yazılı muvakltnt teminatlarile birlikte ek· 
siltme günü saatine kadar komisyona müracaatlım lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler Haydarpaşada gar binasındaki komis· 
yon tarafından parasız olarak dağıtılmaktadır. 

t- Muhtelif eb'at ve miktarlarda 21 kalem duble bina camı, 
lokomotif fener camı, vaion camı, kristal cam, bijote ey
na ve tel örgülu cam muhammen bedeli 1534 lira muvak
kat teminatı l 15 lira 5 kuruttur. 

2 9500 adet muhtelif cins lokomotif sür'at kontrol ı;aat ban· 
dı muhammen bedeli 3765 lira muvakkat ~ettıinatı 282 lira 
38 kuruıtur. (8934) 1-4 
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ABONNEMENTS: 
Ville et Province 

3 MOIS Ptra. 450 
6 • • 850 

12 • 1500 

Q otidien es Adjudication 
ADMINISTRA 1'10~ 

Y oghourtchou Han 
ler Etage, N. 3-4 

Galata, Perchembe Bazar 

Etranger : 12 moiı Ptr11. 2700 

Le No. Ptrs. S AZE 
T 6l~phone: 49442 

Pour la Publiclt! •'adre111er 
n I' Administration Journal Professionnel des Fournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat 

Boite Poıtale N. 1261 

Adre ae T~l~rraphique: 

latanbul- M0NAKASA 

be u Syno tique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 
Objet de l'n ju ic tion Mod Prix Caution. Lieu d'adiudic~tion et du 

Jours Heure d'adiudicat estiaatif provisoire Cahier dea Cbar2ea 
~~~~~·~~~~~~~~~~~..:..~--~~~~~--;....~~~---------------------------------------

A) Adjudıcations au Rabais 
CGr:ı truction-R~paraticn-Trnv. Publice-Materlel de Conatructlon-Cartographle 

Fourniture de 2047.5 m3 de picrrea Moel
lon tetue s ligne F.paşa-Malatya (cab. eh. 
P. 88) 

L'adj. concerna t la construction de la bitis· 
se admini11trntive a Kars a ete annulee 

Conatr. paves ete. a la fabrique de Paşaba~
çe (cab. cb. P. 76) (aj.) 

Constr. ltonnk. gouvernemental Naı.imiye 
(cab. eh. 2 L.) 

Repar. chau51ee s route Gelibolu-Keşan: 7349m. 

Pli cach 17452 -

Pli cacb 15202 40 

" 
31476 63 

Gre iı gre 20069 06 

1308 90 5 eme Expl. Ch. de Fer Etat Malatya 21-12-38 11 -

Dir. Monopolea Kara 

1140 18 Com. Ach. E.con. Monop K.tache 26-12-38 15 -

2365 75 Dir. Fisc Na:ıimiye 20-12-38 15 -

1505 18 Vil. Çanakkale 5-1-39 15 -

Produits Chimlqaes et Pharmaceutlques-lnstruments Sanitalrea- Fourniture pour Hôpltaux 

Dif f aortea medicaments : 395 1ots Pli cacb 6120 -

Appareil de diathrrnie: 1 p. Gre a gre 900 -
Mtdicı.ments: 23 lots (cah . eh. 130 P.) Pli cacb. 26000 -

El ctricit6-G z-Chauff ge Central (lnstallatlon at Materiel) 

lnstallation electrique a la batisse municipale Publique 598 -

Habill ment - Chaussure - Tls ua - Cuirs 

Confection de paletot : 197 p. 
Hnbits pour gardiens des villages : 46 com

plets. 

Publique 23t4 -

Ameublem nt pour Habitation et Bureaux-Tepisserle ate. 

Cadre, pupitre, fauteui la, table telepboniqu• 
et chaiae 

Armoires pour dosaiera : 50 p.- Pupitres : 
6 p.- Fauteuils : 6 p. · Tapiı: 2 p.· Chaises 
d'osier : 275 p.- Fauteuilı : 25 p. 

Fabrication ameublement koRal: domicile lns· 
pectioa Generale 

Trav us d'lmprlmerle-Pe2eter:.!! 

Machine a calculer marque Brcnzviga (aj) 

Combuatlbl - Carbur 

Semi·coke: 24 t. (aj) 

Dlvers 

Vitre• pour bii.tisse, ld. pour lanterne de ]o

comotiv e, id. pour wagon, miroira ete. : 21 
lota 

Bındes pour compteurs, de contrôle de vitesse 
pour loco otive : 9500 p. 

Tôle et autre ateriel : 13 lotı 
Diff. articles de ferronnerie 

riques pressees : 200000 p. 
Clous pour fer a cbeval. 

Provislons 

Orge: 160 t. 
Fnrine: 80 t. 
Savon noir: 3 t. (rectif) 
Semences de ble: 55350 k. 
Avoine: 311 t. 

B) Adjudications a la surenehere 
Morceaux de planches: 7 m3- briques: 500 p. 
Poudre de tııbacs: 150 t . 
Bateau Akbaş (aj.) 

,, Kilyos (ai.) 
Boisıons indigf.neıı et etranreres 
Dyn mo et pieceıı de rechanre de moteur 

Diezel : 3 p. 
Tisıus en coton et en soie 
Troncs de sapin 1320 p. 

n " n 
1095 p. 

Gre i rre 4 l:S -

Publiquc 3120 -

Pli cacb 18776 -

750 -

Publiqe la t. 27 -

Publique 1534 -

" 
3765 -

n 875 94 
2905 88 

Gre a gre 7000 -

Pli cacb. le k. O 06 

n le k. O 14 50 
Publiquc le k. O 14 
Gre a rre ~ ~ 

Pli cab. 15550 -

Grc a g-re 
Publique 

n 

n 

• 

Publique 

n 

,, 

110 -
1875 -

24165 -
25920 -

282 20 

459 -

67 50 
1950 -

44 58 

234 -

1'408 20 

56 25 

115 05 

282 38 

65 69 
217 94 

1050 -

720-
870 -
31 50 

1283 -

16 50 
281 25 

1812 38 
1944 -

12 35 

12 35 

Dir. Hyggiene Centrale Ankara 26-12-38 11 
Dir. San it. lıt. 

Dir. Preventorium et Sanatorium 
Com. Acb. Min. Def. Nat. Ank. 

Municipalite Diyarbakır 

12-12-38 ıs 

26-1-39 11 

19-12-38 10 -

Com. Ach. Ecole Ingenieur G.suyu 19-12-38 10 30 
Command. Gendarmerie Şile 15-12-38 14 -

Dir. Principales Douaoea lıt. 12-12-38 10 -

Dir. Commerce Maritime lst. 22-12-38 14 30 

Dir. Trav. Pub. Diyarbakir et 25-12-38 11 -
lııtanbul 

Dir. Gen. Cartoıraphie Ank.. 13-12-38 10 -

Dir. Ecole Second. Adapazar 10-12-38 12 -

1 ere Exploit. Ch. Fer Etat H. pa~a 23-12-38 10 36 

,, 23-12·38 10 30 

Dir. Fabr. P.T.T. lst. 23-12-38 10 -
Dir. Gen. Türklcu~u Ankara 19-12-38 15 -

1 ere Expl. Chemins Fer Etat H.paşa 12-12-38 15 -
Com. Ach. Min. Def. Nat. Ank. Jusqu'au 2t-12-38 

Commaad. Gendr. AmbulanteErciş 10-12-38 15 -
" 10-12-38 11 -

Com. Ach. Econ. Monop. K.tacbe 20·12-38 14 -
Kaymaknmat Çatalca 
Com. Ach. Div. Isparta 26-12-38 13 -

Com.Aoh. Econ. Monop. K.tache 

n 

S.A.T. de Sauvetage de Bateaux 

• i Dir. Principale Monopoles lst. 
S.A.T. dea Trams Üıküdnr· 

Kadiköy 
Dir. Princip. Douanes lıtanbul 
Prepose Revire Karabük de l'Expl. 

Forets ae l'Etat 
idem 

- ô ö&+ 

23-12-38 14 45 
23-12-38 16 -
17-12-38 10 30 
17-12-38 10 30 
22·12-38 14 

12-12-38 13 30 
19-12-38 14 -

19-12-38 14 -

Erzak, Zahire, Et ve Sebze: ' mükemmel surette dolgun taneli ve bu enenin Trakya hıı· 
valisi mahsulatından olması, ha::-talıktan 6.ri bulunması şarttır. 

Çatalca Ka} makamhğından: 

Çatalcadaki göçmenlere tevzi edilmek için izahatı aşağıda 
yazılı olduğu üzere pazarlık suretile tohumluk buğday mu
bayaa olunacaktır. 

ı- Satın alınacak tohumluk buğday 55350 kilodur. 
2- Bu tohumluğun 25 bin kilosu Tunus ve 30350 ki

lo u Karakılçık nevinden alınacak ve yeni çuvallar derun ün
de çuvalile beraber te lim edilecektir. 

3- Tulrnmluk alhurlanmış temiz kuvvei intaşiyeleri 

4 - Tohumluk 1000 kilodan aşağı olmamak şartile pe
rakende bir halde kabul edilecektir. 

5- Ta1iblerin 1 ci kauunuo 9, 12, 14 üncii günlerde 
birer kilo nümunelik tohumlarile birlikte Ç takada hüku
met konağında kaymakamlık dairesindeki komisyona müra
caatleri ilan olunur. 

Eskişehir Levazım Amirliği Sahnalma Komisyonundan : 
E.slcişehir garni'l!onu kıtaatı için 100.000 kilo sıfır eti kapalı zarfla 

eksiltmeye konulmuştu. 10-11-938 günü i~tekli çıkmadıtından bir ay 
zarfında pazarlıkla aatın alınacaktır. Evşaf ve ıartnamesi her gün Es · 

Cuma 9.12.938 

Laboratuvar aleti (MMV) ~'! 878 
Yerli iyi cins patiska (DDY) .\! 887 
Harici elbise, terlik, iskarpin, postal, frenk gömleği, yüz havhısu .,e 

çamaşır {Kaatamonu Bölge Sanat Ok. Dir.) ,!\! 889 
Aafalt pist inı. (Devlet Havayol. U. Müd.) ~Y· 889 
Üsküdar belediye tahsil ve tahakkuk şubesi binası inş. (lıt. Beied.) 890 
Acibadem·Küçük Çamlıca yolunun tamiri (İ•t. Beled.) ~\! 890 
Akçaabat ve Of biikOmet konakları tamiri (Trabzon Nafıa Müd.) ,;\''.• 890 
Camlı demirli saçak inş. (lz:mir Vakıflar Müd.) .1\! 890 
Oz:alit ve Occ markalı eczalı kiiğıd (İst. Beled.) .,'\: 890 
Moloz: kaldırılması (lzmir Vakıf. Müd.) ~\! 890 
Karmızı mercimek (İzmir LV%.) Jı.! 890 
Nahküler cihazı (lst. Belcd.) S• 891 
Sığar eti (Orman Kor. Gea. Komut. lst.) J\"• 891 
Yerli dana montnfon simental ve kırım (Pendik Bakter. Enııt. Dir.) 

.!\! 895 
Tu~la (Hadımköy Aak. SAK) .ı~ 895 
Su saah (Mersin Beled.) ~\! 895 
Linyit kömürü (Edremit Tüm.) ..\! 895 
• Telefon makineıi, kasa, saat, masa, aandalya v.s. (lıt. Gümr. Baş· 

mOd.) J\! 897 
Saz aleti (İzmir Lvz.) .\! 897 
Benzin, vakum ve valvalin (Tophane Lvz.) X! 898 
Kauçuk yol keçesi ile lama demiri ve krome 9i vi ve çubuk çivileri 

(Tophane Lvz.) .\! 898 
Dükkan inş. (Selçuk Nahiye Mulıtar.) .\! 898 
T. şeker (Edirne Tut.) Jı! 900 
Kok kömürü (Çorum Vil.) .1'\! 900 
Fotograf alet ve edevat (Ank'. Beled.) .\! 900 
Spor lenzımatı (Gazi Terbiye Enat. Dir.) .:'! 901 
Benzin, mobiloil ve sarı gaz (Tophane Lva.) .ı'\! 901 
• Hurda demir eşya ve demirba~ eşya (lat. Gümr. Başmüd.) .\: 902 
Süpürge (lnhia. U. Müd.) .~! 902 

' O ZiW Fıs:a.P 1 

Vendredi 9- l 2-938 

Article pour laboratoire (Min. Def. Nat.) No 878 
Batiste (Ch. de Fer Etat) No 887 
Costumes, pantoufles, mouchoira, chaussettes, <;hemises, cbaussure• 

ete. (Dir. Ecole Arts Kastamonu) No 889 
Constr. piste en asphalte (Dir. Voie Aeriennc de l'Etat) No 889 

n bit. municipale a Üsküdar (Municip. lstanbul) No 890 
Rep. s/route Acibadem-Küçük Çamlica (Mun. lstanbul) No 890 
Conıtr. konak rouvernementaıl iı Akçaabat et Of (Dir. Trav. Pob· 

Trahzon) No 890 
Enlcvement de terre (Dir. Vakouf11 lzmir) No 890 
Lenlilles rourea (lntend. izmir) No 890 
Appareil Nahkuler (Muııicip. lst.) No 891 
Viande de boeuf (Com. Ach. Command. C.en. Prot. Forets (ad 

No 891 
Veaux i~digenes Simental Montafon ete. (Dir. lnstitut Bacteriologi· 

que Pendik) No 895 
Briques (Com. Ach. Milit. Hadımköy) 895 
Compteurs d'eau (Municip. Mersin) No 895 
Lignite (Com. Ach. Milit. Edremit) No 895 
• Machine telephoniques, tables, chaises ete, (Dlr. Principale Oouı• 

ne& lat.) No 897 
lnstnıments de musique (lntend. lzmir) No 897 
Benzine, vacoumc, valvaline (lntend. Tophane) No 898 
Fer "laman clous et baguette• ( n ) No 898 
Conıtr. boutiques (Mouhtar Nabiye Sulçuk) No 898 
Sucre en poudre (Brigade Edirne) No 900 
Coke (Vilayet Çorum) No 900 
Articles photograpbique (Municip. Ankara) No 900 
Articles de ıport (Dir. ln11titut Gazi Terbiye) No 901 
Benzine mobiloil et petrole (int. Topha~e) No 901 
• Articleı camelote et d'inventaire (Dir. Principale Douaneı Jst.) 

No 902 
Balais (Dir. Gen. Monopoles) No 902 
Papier ozalite (Mun. lstanbul) No 890 

kişebirde lcomiıyonda görülür. Tahmin badeli 24000 lira, ille tecnin•t• 
1800 liradır. Pazarlık 10-12-938 cumartesi günü saat 11 de Eık.işehir 
levazım amirliği Sahna\ma komiıyonundA yapılacaktır. fıteklilerİD bil' 
güne kadar teminat makbuzlarile komiayona gelmeleri. 

• • • 
3600 kilo şehriye alınacaktır. Bak mahrukat sütununda Çaoalc· 

J. Satınalma Komi yonu ilanına. 

) ZAY DELE fi 
• • * 

Tahta parçası müstamel tuğla ile tütün tozu satılır 
caktır. Bak: İnhisarlar U. Müd. ilanlarına. 


